
 

DADES PERSONALS

Nom i cognoms DNI / Passaport  / TR

En representació de DNI / Passaport / CIF /TR

Domicili Telèfon

Població CP Correu electrònic

Adreça de l’obra (carrer i número)

Espai afectat pel Pla especial de protecció dels béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics de Sabadell [PEP]BAMAS 
                                                                                    SI  (*)                          NO     

TIPUS D’ABOCAMENT : El sotasignat adjunta la documentació assenyalada al marge i
sol·licita que se li  concedeixi llicència municipal per realitzar
les obres de:Domèstic Comercial

Superfície de la Finca                                       m2 Nova connexió de                                      metres lineals

Nombre d’habitatges i locals : Cala per reparació de la connexió existent 

Industrial Ha de fer les obres l’Ajuntament

Superfície de la finca                                        m2        Farà les obres el peticionari

DOCUMENTACIÓ QUE ACOMPANYA : PLÀNOL D’EMPLAÇAMENT 

Justificant del pagament de la taxa segons Ordenança Fiscal

Justificant  del  pagament  del  preu  públic  o  fotocòpia  d’haver
ingressat la fiança d’obres

Plànol emplaçament a escala no inferior a 1:500

Documentació específica [PEP]BAMAS 

Segons  l’article  36.3  de  l’Ordenança  de  tramitació  dels  expedients  urbanístics
(OTEU), si la sol∙licitud presentada no reunís algun dels requisits establerts a la
normativa de procediment comú vigent i en aquesta Ordenança, o li  manqués
algun  document  de  preceptiva  aportació,  l’Ajuntament  requerirà  el  sol∙licitant
perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la deficiència detectada o aporti
els documents preceptius, amb l’advertiment que el transcurs del termini sense
haver complit  el  requeriment, comportarà tenir  el  sol∙licitant per desistit de la
petició. El desistiment es declararà mitjançant una resolució en què constin els
fets produïts i la normativa aplicable, i es notificarà amb la indicació que durant
els  tres  mesos  següents  la  persona  interessada  tindrà  a  la  seva  disposició  la
documentació presentada amb la sol∙licitud.

(*) Si les obres afecten un Espai d'Expectativa Arqueològica segons el Pla especial de protecció dels béns arqueològics, mediambientals i arquitectònics de Sabadell
[PEP]BAMAS, caldrà informar als serveis tècnics de l'Oficina de Patrimoni (Urbanisme) i del Museu d'Història de Sabadell (Cultura), per tal que n'avaluïn l'impacte. L'obra
podria quedar subjecte a una intervenció arqueològica de control tècnic de l'obra, la qual s'haurà de realitzar segons la normativa vigent (Llei del patrimoni cultural català,
9/1993, de 30 de setembre, i Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic). En el cas que es determini que les obres
han d’estar subjectes a intervenció arqueològica, no hi haurà opció a que siguin realitzades per l’Ajuntament. 

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

Base jurídica del tractament Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)

Responsable del tractament AJUNTAMENT DE SABADELL

Finalitat del tractament Gestionar les llicències i comunicacions d’obres, així com les 
denúncies urbanístiques

Exercici de drets dels 
interessats

D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, 
presencialment a les oficines d’atenció ciutadana, adreçant-vos al 
correu postal a l’Ajuntament a Plaça de Sant Roc, 1 – 08201 
Sabadell i a través de la seu electrònica.

Informació addicional ampliada a http://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat

Data: 

[Signatura de la persona sol·licitant] 

 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
DE CONNEXIÓ A LA XARXA 

DE CLAVEGUERAM
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